PROGRAMA

Aulas presenciais (17 horas):
1. A evolução histórica do tribunal: desde o seu estabelecimento até a
extinção
2. A estrutura institucional dos tribunais ibéricos
3. Heresias e divergências
4. A historiografia sobre as Inquisições modernas

Objetivos:
Pretende-se que o aluno adquira um conhecimento aprofundado da
evolução histórica da estrutura institucional e dos ritmos repressivos dos
tribunais do Santo Ofício de Portugal e Espanha, numa perspetiva de
análise comparada. Tentar-se-á complementar o estudo da Inquisição
com a análise da historiografia sobre o Tribunal da Fé e das fontes e
arquivos mais importantes para o estudo das Inquisições modernas. Por
último, o aluno trabalhará diretamente com os processos inquisitoriais
em sessões práticas e de debate metodológico. Finalmente, programa-se
efetuar uma visita guiada ao património (arquitetónico, documental e
museológico) deixado pelo Santo Ofício na cidade de Évora.

5. Fontes para o estudo da Inquisição na Época Moderna

Conferência (1 hora):

Critérios de avaliação:
° Assiduidade e participação no trabalho das sessões.
° Elaboração de trabalho crítico individual sobre as temáticas de cada
módulo.

Fernanda Olival (Departamento de História – CIDEHUS/U. Évora):
A Inquisição como instrumento de legitimação social.
Visita de estudo (2 horas):
O tribunal do Santo Ofício e a cidade de Évora na Época Moderna.
Trabalho individual (6 horas):
Trabalho crítico sobre um dos livros propostos nas aulas.

Creditação: 1 crédito ECTS.

Informação adicional:
Para os efeitos previstos no artigo 5º do Regime Jurídico da Formação
Contínua de Professores, a presente ação releva para efeitos de
progressão em carreira de Professores dos Grupos 200 e 400. Para efeitos
de aplicação do nº 3 do artigo 14º do Regime Jurídico da Formação
Contínua de Professores, a presente ação releva para a progressão em
carreira de Professores dos Grupos 200 e 400.

Docente:
Ana Isabel Lopez-Salazar Codes é doutorada em História Moderna pela
Universidad de Castilla-La Mancha (Espanha) e especialista nas
Inquisições ibéricas. Os seus trabalhos centram-se nos ministros do
Tribunal da Fé e nas relações entre o Santo Ofício, os cristãos-novos, a
Coroa e a Cúria Romana. É autora dos livros Inquisición portuguesa y
Monarquía Hispánica en tiempos del perdón general de 1605 (Lisboa 2010) e
Inquisición y política. El gobierno del Santo Oficio en el Portugal de los
Austrias (1578-1653) (Lisboa 2011), assim como de diversos artigos
publicados em revistas científicas internacionais.

Preço: 35€

PTDC/HIS-HIS/118227/2010: Grupos intermédios em Portugal e no
Império Português: as familiaturas do Santo Ofício (c. 1570-1773).
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